N I E UWE Z E ESLU IS IJ MU ID EN
Esthetisch Programma van Eisen
13 maart 2015

IN H O U DS O P G AVE
HOOFDSTUK 1 INLEIDING
Esthetisch programma van eisen
-Leeswijzer
- Aanleiding Nieuwe Zeesluis

06		

Achtergrond			07-13
- De geschiedenis
- Het heden
- De toekomst

2 Landschap			26-29
- Uitgangspunten
- Uitstraling en ecologie
- Hoogteverschillen
- Oevers en symmetrie
- Infrastructuur
- Niet-sluisgerelateerde bebouwing
- Afrastering en markering
- (Straat)meubiliair

HOOFDSTUK 2	ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

HOOFDSTUK 4	HET SLUISCOMPLEX

Ontwerpvrijheid			16
Het aandachtsgebied: een nieuwe
zeesluis in het sluizencomplex			

1 Machine	
		32-35
- Uitgangspunten
- Materialisatie
- Sluisgerelateerde bebouwing
en objecten
- Symmetrie
- Afrastering en markering
- Verlichting

De visie: Machine en landschap

17

De thema’s				18-19
- Machine: Onderscheid en diversiteit
- Landschap: Samenhang en eenheid
HOOFDSTUK 3	DE NIEUWE ZEESLUIS
1 Machine				22-25
- Uitgangspunten
- Materialisatie
- Sluisgerelateerde bebouwing
en objecten
- Symmetrie
- Het sluisbedieningsgebouw
- Afrastering en markering
- Verlichting

2 Landschap			36-41
- Uitgangspunten
- Uitstraling en ecologie
- Hoogteverschillen
- Oevers en symmetrie
- Infrastructuur
- Niet-sluisgerelateerde bebouwing
- Afrastering en markering
- (Straat)meubiliair

1 inleiding

het es t het isc h p rogramma van eisen
Dit Esthetisch Programma van Eisen Zeesluis IJmond
heeft betrekking op de landschappelijke inpassing
en de architectonische specificaties van de nieuwe
zeesluis en een sluisbedieningsgebouw binnen
het bestaande sluizencomplex van IJmuiden. Het
EPvE is het ontwerpkader voor de ontwerpende en
uitvoerende marktpartij(en).

aanleiding nieuwe zeesluis
De Noordersluis bij IJmuiden bereikt in 2029
het einde van de economische levensduur. De
sluis is te klein voor de steeds groter wordende
zeeschepen. Om meer ruimte te geven voor
goederentransport over water en deze vlot en veilig
te kunnen afwikkelen, is er besloten een nieuwe,
grotere zeesluis te bouwen ter vervanging van de
Noordersluis. De betrokken partijen Rijkswaterstaat,
Provincie Noord-Holland, het havenbedrijf
Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben
een voorkeursbeslissing genomen over de aanleg
van deze zeesluis. De voorkeursbeslissing gaat uit
van een zeesluis met een omvang van 500 meter
lengte, een 65 meter breedte en 18 meter diepte,
op de beoogde locatie tussen de Noordersluis en
de Middensluis. Na ingebruikname van de nieuwe
zeesluis wordt de Noordersluis buiten bedrijf gesteld
en mogelijk alleen ingezet bij eventuele calamiteiten.
Besluitvorming hierover volgt nog.
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Leeswijzer
Voorafgaand aan dit document is een
ambitiedocument opgesteld door Bureau B+B. In
dit ambitiedocument is de richting gekozen voor
de inpassing van de zeesluis. Dit ambitiedocument
is vervolgens door BügelHajema uitgewerkt in
een beeldkwaliteitsplan, welke is opgenomen als
bijlage van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de
milieu-effectrapportage (MER). Dit document is een
vertaling van de visie, het ambitiedocument en het
beeldkwaliteitsplan in een esthetisch programma van
eisen (EPvE). Het EPvE is het ontwerpkader voor de
ontwerpende – en uitvoerende marktpartij(en).
De esthetische eisen en richtlijnen staan centraal in
dit esthetisch programma van eisen. Deze eisen en
richtlijnen zijn opgenomen in de hoofdstukken 3 en
4. In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven op
het gebied. Hierin wordt zowel naar het verleden,
het heden en de toekomst gekeken om een beeld te
vormen van de kwaliteiten van het gebied. Daarmee
zijn de achtergrond en context geschetst waarbinnen
de nieuwe zeesluis een plek zal krijgen. In hoofdstuk
2 worden de algemene uitgangspunten verwoord ten
aanzien van esthetische kwaliteit. De uitgangspunten
worden vervolgens in de hoofdstukken 3 en 4
vertaald naar concrete esthetische criteria voor zowel
de nieuwe zeesluis (de projectscope), als voor het
gehele Sluizencomplex IJmuiden.

a c h t e rg r ond
In deze paragraaf wordt de achtergrond geschetst
van de locatie waar de nieuwe zeesluis een plek
krijgt. Deze achtergrond is mede bepalend voor de
gewenste ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe zeesluis
en de directe omgeving ervan. De geschiedenis
van de plek, het huidige gebruik en het gewenste
eindbeeld voor de toekomst zijn daarbij van belang.

De geschiedenis
De band met het water
De ontwikkeling van de nieuwe zeesluis heeft alles
te maken met de ontwikkeling van de Amsterdamse
haven. De geschiedenis van Amsterdam is nauw
verbonden met het water. Gelegen aan het IJ en via
dit water verbonden met de Zuiderzee, kon de stad
profiteren van de mondiale handel en groeide het
in de Gouden Eeuw uit tot één van de belangrijkste
steden ter wereld. Ook in die tijden was het hard
werken om de van levensbelang zijnde vaarwegen
in goede conditie te houden. Vooral de zandbank
Pampus speelde de Amsterdamse haven parten. Hier
konden de grotere en dieper stekende schepen niet
overheen (zij lagen ‘voor pampus’). Deze schepen
moesten dan ook gelicht worden voor deze zandbank
of met speciale drijfconstructies (‘scheepskamelen’
genaamd) over de zandbank heen worden getrokken.
Het Noordhollandsch Kanaal
Dit heeft eeuwenlang gefunctioneerd, maar een
afnemende waterdiepte maakte het steeds moeilijker
om Amsterdam te bereiken. In de 18e eeuw glijdt
Nederland economisch gezien geleidelijk weg in
een soort van lethargie. Het is koning Willem I die
aan het begin van de 19e eeuw Nederland weer een
rol van betekenis wil laten spelen. Hij begint een
grootscheeps economisch programma waarbinnen

de verbetering van de verwaarloosde vaarwegen
een centrale rol speelt. Ook de vaarverbinding van
Amsterdam naar zee wordt aangepast. Na eerst
geschetst en gewerkt te hebben aan het onvoltooid
gebleven Goudriaankanaal door Waterland en
Marken, wordt in 1819 besloten tot de aanleg van
het Noordhollandsch Kanaal. Dit 80 kilometer lange
kanaal loopt van Amsterdam naar Den Helder en komt
gereed in 1824. Het is op dat moment het breedste
en diepste kanaal ter wereld en maakt Amsterdam
weer goed bereikbaar voor de zeevaart.
Het Noordzeekanaal
Wie een blik op de kaart werp, zal zien dat het
Noordhollandsch Kanaal niet de snelste route van
Amsterdam naar de zee volgt. De kortste verbinding,
dwars door de duinen, was in de tijd echter nog
zodanig complex dat waterbouwkundigen dat nog
niet aan durfden. Als in de loop van de 19e eeuw
ook het Noordhollandsch Kanaal te klein wordt voor
de steeds groter wordende zeeschepen, wordt nu
wel in de richting van de duinen gekeken. In 1865
wordt gestart met de aanleg van het Noordzeekanaal
waarmee tegelijk een groot deel van het IJ wordt
gedempt. Met name de aanleg van de sluizen
in de duinen bij de Noordzee was een zodanig
huzarenstukje dat niet Nederlandse, maar Engelse
waterbouwkundigen hiervoor werden ingeschakeld.
In 1876 vaart het eerste schip door het kanaal.
Het sluizencomplex
Een terugkerend verhaal bij kanalen en vooral bij
sluizen is dat zij steeds weer worden ingehaald door
de tijd. Een toenemende groei van het verkeer over
water en een constante schaalvergroting
van de schepen, leiden ertoe dat zij uiteindelijk niet
meer voldoen aan de eisen van de tijd.
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Bij de zeesluizen van IJmuiden is deze ontwikkeling
goed terug te zien. Het heeft geleid tot een
uniek complex waarin de waterstaatkundige
ontwikkeling van zeesluizen goed is af te lezen. In het
sluizencomplex komen de volgende sluizen voor:
de Kleine sluis (69x12x5 meter (l*b*d)) uit 1876;
de Zuidersluis (120x18x8 meter (l*b*d)) uit 1876;
de Middensluis (225x25x10 (l*b*d)) uit 1896;
de Noordersluis (400x50x15 (l*b*d)) uit 1929.
Zowel de Middensluis als de Noordersluis waren
bij realisatie de grootste sluizen ter wereld. De
Noordersluis was ook van een dermate grote schaal
dat deze sluis het uitzonderlijk lang heeft kunnen
uithouden. Pas in de jaren zestig van de 20e eeuw
was het Noordzeekanaal voldoende verbreed en
verdiept om ook daadwerkelijk gebruik te maken van
de maximale capaciteit van deze sluis.
Net ten westen van de sluizen ligt het Forteiland.
Dit fort is in 1885 aangelegd als onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Het lag op de westpunt van
de noordelijke pier van de Zuidersluis. Door de aanleg
van de Middensluis is het fort op een eiland komen
te liggen. Dit is in de periode daarna verder versterkt
door de verbreding van de havenmonding.
Ten noorden van de Noordersluis ligt het spuicomplex
uit 1945 en het gemaal uit 1975. Dit gemaal is de
grootste van Europa en vervult een belangrijke rol in
de afwatering van een groot deel van Noord- en ZuidHolland.
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De monumenten
De geschiedenis heeft een bijzonder
zeesluizencomplex achtergelaten dat uniek is in
Nederland en vrij zeldzaam in de wereld. Het complex
zelf kent echter geen monumentale status. Ook
komen er geen rijksmonumenten voor. Deze staan
wel in het aangelegen oude deel van IJmuiden aan
het Sluisplein en aan de Visseringstraat. Ook het
Forteiland is een rijksmonument en vermeld op de
UNESCO lijst van werelderfgoed.
Gemeentelijke monumenten zijn er wel op het
Sluizencomplex IJmuiden. Het gaat om:
woonhuizen, dienstwoningen en enkele gebouwen
van Rijkswaterstaat: Sluiseiland 10, 14t/m21, 40-4244, 46-47-48, 52, 54 t/m 60, 63, 66 t/m 69 en 72;
(utilitaire) gebouwen bij de Noordersluis: het
Noorder Binnenhoofd, het Noorder Buitenhoofd,
het urinoir bij het Noorder Buitenhoofd, het Zuider
Binnenhoofd en het Zuider Buitenhoofd en een urinoir
bij het Zuider Buitenhoofd. Dit zijn monumenten
door hun gave hoofdvormen en gevelindeling,
het materiaalgebruik en als authentiek bewaarde
voorbeelden van gewapende betonconstructies
die gebouwd zijn volgens de architectuuropvatting
van het Functionalisme. De gebouwen zijn van
sociaalhistorische waarde als elementen van de
waterbeheersing in Nederland, in het bijzonder omdat
het complex gedurende langere tijd de grootste sluis
van de wereld is geweest.

Aanleg van het Noordzeekanaal in 1875
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Het heden
Het sluiscomplex
De hiervoor beschreven schoksgewijze ontwikkeling
van steeds weer een nieuwe grotere sluis ten
noorden van de oudere sluis, heeft geleid tot het
huidige Sluizencomplex IJmuiden. Dit complex
manifesteert zich als een groot eiland bij de monding
van het Noordzeekanaal in zee. Aan de zuidzijde
liggen de oudste en kleinste sluizen. Bij deze
sluizen ontstond IJmuiden. Nog altijd is aan deze
zijde een meer kleinschalig en historisch karakter
voelbaar. Naar het noorden toe neemt de schaal van
de sluizen snel toe. Hier sluit de grote schaal goed
aan bij de zeer grootschalige staalfabrieken. Deze
staalfabrieken, toendertijd de Koninklijke Nederlandse
Hoogovens en Staalfabrieken (KNHS of Hoogovens),
werden opgericht op 20 september 1918. In 1920
begonnen hier de werkzaamheden.
Ruimtelijk gezien bestaat het Sluizencomplex
IJmuiden uit een aaneenschakeling van sluizen die
van het zuidwesten naar het noordoosten loopt.
Tussen de sluizen bevinden zich de langgerekte
landtongen of schiereilanden. Hierop bevinden
zich bedrijfswoningen (ten zuiden van de
Middensluis) en verder vooral bedrijfsgebouwen,
bedieningsgebouwen, opslagruimten, straatmeubilair
en maritieme objecten. Het merendeel van de
landtongen/schiereilanden is echter onbebouwd en
bestaat uit grasland.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het sluiscomplex van
het Panamakanaal, is het Sluizencomplex IJmuiden
niet heel erg zichtbaar binnen zijn omgeving. Dit is
mede een gevolg van het feit dat de sluizen geen al
te groot hoogteverschil in waterstanden hoeven te
overbruggen. Dat betekent dat ze niet hoog in het
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landschap staan. De diepte van de sluiskommen zit
vooral onder het wateroppervlak en is daarom niet
zichtbaar. Vanaf het water is het sluizencomplex (in
de breedte) wel goed te beleven, met name vanaf de
brug van hoge schepen. Over het sluizencomplex,
dat in eigendom is van het Rijk, loopt een openbare
verkeersweg waarvan zowel het gemotoriseerd
als het langzaam verkeer gebruik kan maken, met
uitzondering van bussen en zwaar verkeer. Bij de
Midden- en Noordersluis is een geleidesysteem
in werking dat het landverkeer over een brug
(Middensluis) of sluisdeur (Noordersluis) leidt.
Landschappelijke beleving
Kenmerkend in de beleving van het sluizencomplex
vanaf het land is de openheid van het terrein. Er
staan nauwelijks bomen. De continuïteit op het
complex wordt gewaarborgd door de eenheid in
het landschap. Dit bestaat uit een graslandschap
van bermen en taluds. De oevers bestaan in het
algemeen uit een grastalud met aan de onderzijde
stortsteen. Harde oevers zijn er enkel bij de sluizen
en werkplaatsen. De landtongen geleiden de
aanvaarroutes en zijn symmetrisch van opzet.
Uniek aan het sluizencomplex van IJmuiden is dat
de sluizen zijn uitgegraven in de duinen. Door de
verbreding van het Noordzeekanaal, de aanleg van
nieuwe havens en sluizen en door de stedelijke
en industriële ontwikkelingen aan weerszijden
van het sluizencomplex is de doorsnijding van
het oorspronkelijke duinlandschap steeds sterker
geworden, maar de zichtbare relatie verdwenen.
Hierdoor zijn de sluiseilanden in de huidige situatie
niet meer als onderdeel van het duinlandschap
herkenbaar. Dit wordt nog eens versterkt door de

afwijkende vegetatiestructuur die op de sluiseilanden
is ontstaan.
Typerende soorten uit het duinlandschap komen
nauwelijks nog op de sluiseilanden voor. Enkel
ten noorden van de Noordersluis is duingrasland
aanwezig, met vooral in het voorjaar een uitbundige
bloemenrijkdom. Verder worden de sluiseilanden
vooral gekenmerkt door soortenarme en weinig
unieke graslanden.

Middensluis: De sluisbodem bestaat uit een dikke
bodem van 2,5 meter beton en de wanden uit
metselwerk. Het sluisplateau bestaat uit gebakken
klinkers. De sluis is voorzien van dubbelkerende
(vloed en eb) puntdeuren.
Noordersluis: Deze sluis is voorzien van betonnen
sluiswanden, stalen roldeuren en sluisplateau van
gebakken klinkers. De gebouwen onderscheiden zich
door een functionalistische stijl.

De sluizen
Het sluizencomplex is een bijzondere en complexe
werkplek. Bewegend over het complex beweeg je
als het ware door een voor de scheepvaart geoliede
machine. Dit maakt het complex zeer interessant en
intrigerend voor bezoekers. Ondanks dat het complex
zowel cultuurhistorisch, stedenbouwkundig en als
attractie interessant is, blijft de belangrijkste eis dat
de sluis voor de scheepvaart zo optimaal mogelijk
dient te functioneren. De functie van het complex
gaat boven alles.
Elk van de sluizen vertelt daarbij zijn eigen verhaal.
Elke sluis heeft zijn eigen afmeting, vormgeving,
detaillering en materiaalgebruik. Daarbij moet wel
gerealiseerd worden dat de sluizen niet geheel meer
in originele staat verkeren. In de loop der jaren zijn
ingrepen gedaan die de verschillen tussen de sluizen
hebben genivelleerd. Ook de openbare ruimte is
geleidelijk meer verrommeld geraakt. Van origine
bestaan de sluizen uit:
Kleinesluis en Zuidersluis: Origineel zijn de muren
van deze sluizen gemetseld, de vloeddeuren
van smeedijzer en de ebdeuren van grenenhout.
De huidige sluisplateaus bestaan uit een mix
van materialen: beton, gebakken klinkers en
betonstraatstenen en zijn voorzien van enkel kerende
puntdeuren.
Huidig beeld van sluisplateau Noordersluis.
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De toekomst
Visie Noordzeekanaalgebied 2040

Het Ambitiedocument Zeesluis

In deze visie (Stuurgroep Visie
Noordzeekanaalgebied, 2013) is de ambitie
neergelegd om met het Noordzeekanaalgebied
(NZKG) een zo groot mogelijke bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de internationale
concurrentiepositie van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en daarmee ook aan de regionale
en nationale economie.

Het ambitiedocument ‘Zeesluis IJmond’ (juli
2013, Bureau B+B) heeft betrekking op de
landschappelijke inpassing van de nieuwe zeesluis en
de architectonische specificaties voor het ontwerp
van een bedieningsgebouw op het bestaande
Sluizencomplex IJmuiden.
Centraal in de visie staat het onderscheid tussen ‘de
machine’ en het ‘landschap’. De machine betreft de
nieuwe zeesluis en de bestaande sluizen, terwijl het
landschap vooral gaat over de omgeving van deze
sluizen en daarmee over een groter gebied dan enkel
de projectscope van de zeesluis. Dit integrale beeld
van het totale complex wordt als essentieel gezien.
Er worden eisen gesteld ten aanzien van de inrichting
van de nieuwe zeesluis en er worden wensbeelden
geformuleerd ten aanzien van de omgeving. Er is
sprake van twee varianten voor de nieuwe zeesluis,
de zogenaamde U- en N-variant. Dit heeft te maken
met de richting van de roldeuren van de sluis. Beide
leiden ruimtelijk gezien tot een andere aanhechting
ten opzichte van met name de Noordersluis. Een
keuze voor een variant is niet gemaakt.

Het Noordzeekanaal en daarmee ook de sluizen
zijn van groot belang voor de bereikbaarheid
van de regio en de gewenste economische
groei en daaraan verbonden bedrijvigheid. De
zeewaartse bereikbaarheid van de havens langs
het Noordzeekanaal wordt voor de toekomst
geborgd door fysieke maatregelen zoals vervanging
en vergroting van de Noordersluis bij IJmuiden.
Ook maatregelen als IJ-geul op diepte, nieuwe
lichterlocatie, en verkeersmanagement zoals
toelatingsbeleid en passageregels dragen daar aan
bij.
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Het provinciaal inpassingsplan
Het plangebied van het provinciale inpassingsplan
‘Zeetoegang IJmond’ betreft het gehele gebied
van het Sluizencomplex IJmuiden tussen het
spuicomplex en het Sluisplein/Steigerweg, inclusief
de landtongen en het forteiland. Daarmee beslaat het
provinciale inpassingsplan zowel de nieuwe zeesluis
als de andere sluizen.
Vanuit het esthetisch programma van eisen zijn
voor de nieuwe zeesluis in ieder geval de volgende
stedenbouwkundige aspecten van belang voor het
provinciale inpassingsplan:
Het sluisbedieningsgebouw geldt als icoon voor
de nieuwe zeesluis. Dit uit zich vooral in de hoogte.
De hoogte van dit gebouw zal dan ook duidelijk
onderscheidend moeten zijn van de overige
bebouwing;
de bestemming moet de bouw van een zeesluis,
bedieningsgebouwen, technische ruimten en
installaties en andere aan de sluis verbonden
bouwwerken mogelijk maken;
de bestemming dient de aanleg van wegen en paden
ten behoeve van langzaam- en gemotoriseerd verkeer
toe te staan;
de bestemming dient (beperkt) recreatief
medegebruik van het sluizencomplex mogelijk te
maken.
Daarnaast kan in het provinciale inpassingsplan aan
de volgende aspecten ruimte worden geboden:
het bieden van afwijkingsmogelijkheden om
recreatieve of andere functies in bestaande
gebouwen onder te brengen.
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gebied RWs van Aanvangsdatum (AD)
tot en met Voltooiingsdatum (VD)
Gebied RWS van Voltooiingsdatum (VD)
tot en met Einddatum (ED)

2 A lgemene Ui t gangspunt en

algemene uit gangspun t en
Gezien de achtergrond van het project en gezien
de voorgestane ontwikkeling, zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd bij de opstelling van deze
esthetische eisen ‘Nieuwe Zeesluis IJmuiden’.

Ontwerpvrijheid
Ruimte laten voor de creativiteit van de
ontwikkelende partij is het uitgangspunt van het
esthetisch programma van eisen. De vormgeving en
detaillering van de nieuwe zeesluis worden dan ook
zoveel als mogelijk vrijgelaten.
De wel opgenomen eisen zijn van belang voor het
waarborgen van voldoende (ruimtelijke) kwaliteit
ten aanzien van de nieuwe zeesluis zelf, als ten
aanzien van de inpassing van deze sluis in zijn
omgeving. Daarnaast worden ook eisen en richtlijnen
opgenomen ten behoeve van de kwaliteit en
samenhang van het gehele sluizencomplex.

Het aandachtsgebied:
een nieuwe zeesluis in het sluizencomplex
De nieuwe zeesluis is onderdeel van het
sluizencomplex IJmuiden. Tezamen vormen zij een
ruimtelijk en landschappelijk samenhangend geheel.
Het sluizencomplex IJmuiden is een toonkamer
van Hollandse waterbouwwerken en van hoge
cultuurhistorische waarde.
Met deze esthetische eisen kunnen de uitstraling
en beleving van het gebied verbeterd en sterker
benadrukt worden. Het borgen van de ruimtelijke
kwaliteit van dit beeld is niet alleen onderdeel van
de bouw van de nieuwe zeesluis. Hier past een visie
op de ruimtelijke kwaliteit voor de langere termijn.
Dit vindt plaats door het stellen van ‘esthetische
richtlijnen’ voor het hele sluizencomplex. Voor de
nieuwe zeesluis worden ‘esthetische eisen’ gesteld.
Dit zijn verplichtende eisen die gehanteerd dienen
te worden bij het ontwerp en de uitvoering van
de nieuwe zeesluis. De noodgedwongen krappe
maatvoering van de nieuwe zeesluis vraagt slimme
oplossingen om aan het gewenste kwaliteitsbeeld
te voldoen. De ruimte die er is dient zorgvuldig te
worden vormgegeven. Met de beperkte ruimte
zijn zorgvuldige details en materialisering cruciaal
geworden.
De functionele uitstraling en de duidelijke vormgeving
van de nieuwe sluis en haar onderdelen kunnen
vervolgens als voorbeeld dienen en verleiden tot het
waarborgen en/of behalen van een gelijkwaardige
ruimtelijke kwaliteit op het hele sluizencomplex.

16

De visie:
Machine en Landschap
Het ‘Sluizencomplex IJmuiden’ weerspiegelt een
doorsnede van 125 jaar sluizenbouw en toont de rijke
geschiedenis van de Nederlandse waterbouw
op deze plek. De sluizen van IJmuiden zijn ooit in het
zand, de duinen, gegraven. Tegenwoordig ontmoeten
elkaar op deze plek de verschillende werelden van de
haven, de industriecomplexen van Amsterdam en het
kust- en duinlandschap van Nederland.
Hoewel er nog altijd sprake is van eilanden tussen
de sluizen, is het beeld van het duinlandschap bijna
niet meer herkenbaar. Wat al die jaren wel gelijk is
gebleven is de aantrekkingskracht voor kijkers – het
gebied fascineert.
In de visie ‘machine en landschap’ wordt het contrast
tussen de landschappelijke, open eilanden en de
harde, functionele machines daartussen opgezocht.
Het doel is het beeld van de sluizen, met hun
functionele en cultuurhistorische diversiteit, door de
eenheid van het landschap te versterken en maximaal
herkenbaar te maken.
Deze tweedeling tussen ‘Machine’ en ‘Landschap’
vormt in dit esthetisch programma van eisen dan ook
de leidraad waarlangs de eisen worden geformuleerd.
Deze eisen worden vervolgens onderverdeeld in het
projectgebied (projectscope) van de nieuwe zeesluis
en in het overige gebied van het sluiscomplex.

de thema’s
Deze duidelijk herkenbare tweedeling van de visie
vraagt ook om een gedifferentieerde aanpak in het
esthetisch programma van eisen. In hoofdstuk 3
worden eisen voor de nieuwe zeesluis opgenomen
en in hoofdstuk 4 richtlijnen voor het sluizencomplex.
De eisen en richtlijnen zijn vervolgens in navolging
van de visie ‘machine en landschap’ toe te delen met
enkele thema’s als onderdelen.
De eisen en richtlijnen in het deel ‘machine’ hebben
als doel om de diversiteit en de functionaliteit
van de sluizen te versterken, terwijl de richtlijnen in
het deel ‘landschap’ als doel hebben de samenhang
en eenheid van het complex te waarborgen en zo de
diversiteit en bijzonderheid van het sluizencomplex
IJmuiden helder te tonen.
De thema’s binnen deze verdeling zijn:
Machine
Uitgangspunten;
Materialisatie;
Sluisgerelateerde bebouwing en objecten;
Symmetrie;
Het sluisbedieningsgebouw;
Afrastering en markering;
Verlichting.
Landschap
Uitgangspunten;
Uitstraling en ecologie;
Hoogteverschillen;
Oevers en symmetrie;
Infrastructuur;
Niet-sluisgerelateerde bebouwing;
Afrastering en markering;
(Straat)meubilair.
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Machine
Onderscheid en diversiteit
Door de jaren is de functionele uitstraling van de
sluizen en hun bijhorende objecten door de plaatsing
van losse objecten en de steeds toenemende
beveiligingseisen onduidelijk geworden. De
sluismachines zijn belangrijke werkplekken die een
perfect functioneren vragen en functionaliteit boven
alles stellen. Deze logica en helderheid moeten ook
voor de nieuwe zeesluis prioriteit hebben door een
functioneel ontwerp dat meer is dan een technische
en pragmatische oplossing.

ook op de bestaande sluizen is de helderheid van het
terrein te versterken door zo min mogelijk obstakels
te plaatsen, nieuwe objecten in een rij en parallel aan
de sluis te plaatsen en markeringen en informatie te
voorzien van een eenduidig kleurgebruik.
Een bijzonder aandachtspunt op het sluizencomplex
zijn de vele hekwerken. De nieuwe sluis moet
zo worden ontworpen dat hekwerken zo min
mogelijk nodig zijn en waar ze noodzakelijk zijn,
als integraal onderdeel worden mee ontworpen.
Worden toekomstige hekwerken op het gehele
sluizencomplex vervangen, dan wordt gekozen voor
de typologie van het nieuwe hekwerk.

Elke sluis heeft zijn eigen kenmerken in techniek,
afmeting, materialisering en, zoals bij de
Noordersluis, een architectonische verschijning
die past bij het tijdsbeeld waarin ze gebouwd is. Dit
verschil en deze diversiteit van de machines op het
sluizencomplex vragen om een passend vervolg met
de toevoeging van de nieuwe zeesluis.
Bij deze nieuwe machine zal de esthetiek van de
functionaliteit door zorgvuldige materiaalkeuze,
strakke details en een integraal ontwerp tot
uitdrukking komen. De machinerie m.b.t. de werking
van de sluis zal zo veel als mogelijk beleefbaar zijn
voor de passant.
Machine
De nieuwe zeesluis zal ook een nieuw centraal
bedieningsgebouw krijgen. Daarvoor is het belangrijk
dat het object goed aansluit bij de nieuwe sluis
en al zijn onderdelen en door een hoogwaardig en
passend gevelmateriaal bij deze machine hoort. Het
gebouw kent een onderscheidende, eigentijdse en
hoogwaardige architectuur. Andere sluisgebonden
gebouwen op de nieuwe sluis horen bij dezelfde
vormgevingsfamilie. Niet-sluisgebonden bebouwing
is onderdeel van het landschap en is in samenhang
daarmee te ontwerpen. Zowel op de nieuwe sluis als
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Landschap
Samenhang en eenheid
Het landschap en de wegverbinding vormen
samen de twee verbindende elementen van het
sluizencomplex. Het is belangrijk dat juist deze twee
elementen een eenduidige uitstraling hebben die
door de inrichting versterkt wordt.

nieuwe weg op de bestaande weghoogtes. Deze
hoogteverschillen dienen zorgvuldig opgelost en
gedetailleerd te worden met het doel zo veel mogelijk
zicht vanuit de weg op het gehele sluiscomplex,
inclusief de nieuwe sluis, en op het water (zowel
zeezijde als kanaalzijde) te geven.

Voor het landschap betekent dat het behouden van
de grasvegetatie met een open karakter zonder
bomen of struiken. Vanuit gemeentelijk beleid
is het wenselijk de ecologische samenhang van
het complex te versterken en op de eilanden met
een eenvoudig aangepast beheer een kruiden- en
bloemrijke vegetatie te ontwikkelen.
Het is wenselijk ook de weg tot een samenhangende
eenheid te transformeren door het herinrichten met
één verhardingsmateriaal en een logisch wegprofiel
dat op de verschillende sluizen en eilanden afhankelijk
is van de beschikbare ruimte. De organisatie van dit
profiel moet een doorgaande wegverbinding voor
fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer
comfortabel en veilig faciliteren en zo geplaatst
worden dat versnippering van het groen voorkomen
wordt. Vanwege de beperkte ruimte op de nieuwe
zeesluis wordt hier één eenduidig wegprofiel geëist.

landschap

Een ander belangrijk landschappelijk aandachtspunt
zijn de toekomstige hoogteverschillen op het
sluizencomplex. Nieuwe randvoorwaarden over
de waterkeringshoogte van de nieuwe zeesluis en
later ook de toekomstige waterkeringshoogte van
het gehele complex, vragen om een zorgvuldige
uitwerking van hoogteverschillen tussen de weg,
het sluisplateau, de deuren en de waterkering
op de nieuwe zeesluis en de aansluiting van de
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machine
landschap

3 de nieuwe zeesluis

est het isc h p r ogramma van eisen

est het isc h p r ogramma van eisen
1

	DE MACHINE

Uitgangspunten
•De sluis heeft een eigen identiteit ten opzichte van de bestaande sluizen en dient als een herkenbare 		
eenheid uitgevoerd te worden. Deze identiteit toont zich door een eenduidig materiaalgebruik en een zorgvuldige
detaillering;
•De Noordersluis dient als eigen identiteit herkenbaar te blijven naast de nieuwe zeesluis;
•De sluis heeft een functionele en eigentijdse uitstraling die zich uit in een ontwerp dat helderheid en eenduidigheid
uitstraalt;
•De deurkassen worden integraal ontworpen met het sluisplateau.
Materialisatie
•Het functionele en eigentijdse karakter wordt benadrukt door het gebruik van stoere en robuuste materialen,
zoals staal en beton. Deze materialen behouden hun natuurlijke kleur en uitstraling (tenzij kleuring voor markering
noodzakelijk is);
•Alle aanduidingen en markeringen worden met een eenduidig kleurgebruik aangeduid en voldoen aan wettelijke
regelgeving.
Sluisgerelateerde bebouwing en objecten
•Functionele en technische gebouwen en ruimten worden zoveel mogelijk als integraal onderdeel van de sluis
ontworpen. Dit betekent dat op het sluisplateau zo weinig mogelijk objecten of gebouwen komen te staan;
Functionele en technische gebouwen zijn ondergeschikt aan de uitstraling van de sluis. Zij kennen een ingetogen en
doelmatige materialisatie die aansluit bij die van de sluis of die van het sluisbedieningsgebouw (één familie);
•Technische ruimten, reservedeuren en onderhoudsruimten bevinden zich in de regel onder de grond. Daar waar
dit niet mogelijk is dient het bouwwerk bij te dragen aan de beleefbaarheid voor de passant m.b.t. de werking van
de machine. Dit wordt vormgegeven door maximale transparantie en daarmee zicht op de machinerie. Tevens
dient er uitdrukking te worden gegeven aan de functionele hiërarchie van de sluisonderdelen (bijvoorbeeld:
onderhoudsruimten zijn ondergeschikt). De ruimten liggen bij voorkeur parallel of haaks aan de sluis.
•Er wordt rekening gehouden met de uitbreidingsmogelijkheden van toekomstige technische ruimten;
•Losse objecten en elementen op de sluis worden zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort (zoals staal)
ten behoeve van een eenduidig en helder beeld. De objecten hebben een industrieel en functioneel karakter en zijn
sober en doelmatig van vorm. Zij sluiten aan/passen bij de vormgeving en uitstraling van de nieuwe sluis;
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Referentiebeelden

De sluis heeft een functionele en eigentijdse uitstraling in materiaal met natuurlijke uitstraling

Transparante technische ruimte,
beleefbaar voor passanten

Verschillende gebouwen en onderdelen worden integraal
ontwerpen als onderdeel van de sluis

voorbeeld transparant gebouw,
beleefbaar voor passanten
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est het isc h p r ogramma van eisen
Symmetrie
•De sluisfronten aan de kanaalzijde dienen symmetrisch vorm gegeven te worden;
•Het sluisplateau wordt symmetrisch doorgezet voorbij de sluisdeuren; ten behoeve van een rustig beeld dienen
alle objecten op het sluisplateau in een rij parallel aan de sluis te worden geplaatst.
Het sluisbedieningsgebouw
•Het sluisbedieningsgebouw wordt in samenhang met de nieuwe zeesluis en al zijn onderdelen ontworpen en
benadrukt de variatie tussen de verschillende sluizen en het karakter van de nieuwe machine. Het gebouw kent
een onderscheidende, eigentijdse en hoogwaardige architectuur;
Het gebouw heeft een monolitische en functionele uitstraling;
•Het gebouw dient parallel aan de sluis te staan;
•Er wordt een hoogwaardig en duurzaam gevelmateriaal toegepast, dat zijn natuurlijke uitstraling en kleur
behoudt.
Afrastering en markering
•De inzet is gericht op het minimaliseren van het aantal afrasteringen/hekwerken. Waar hekwerken noodzakelijk
zijn moet een hoogwaardig, integraal ontworpen hekwerk met een open en vriendelijke uitstraling worden
toegepast (het toepassen van prikkeldraad, punten of haken als overklimbeveiliging is onwenselijk). Liever een
hoger hek, dan een ‘agressiever’ hek;
•Er is sprake van een eenduidige afrastering. Dit betekent één type hekwerk dat in verschillende afmetingen en
met verschillende functies kan worden geplaatst.
•Afrasteringen zullen zo veel als mogelijk aan elkaar aansluiten. Versnippering van de afrastering voorkomen;
•Het hekwerk dient transparant te zijn, zodat deze zo min mogelijk invloed heeft op de beleving van het zicht op
de sluizen en de (mega)schepen;
•De positie van fiets- en autoverkeer op de sluisdeur dient door middel van een markering op de weg en/of een
verschil in de afwerking van het materiaal duidelijk gemaakt te worden;
•Markeringen die niet noodzakelijk op een bord hoeven te worden geplaatst, worden op de grond aangebracht.
Verlichting
•Nieuwe verlichting op masten parallel aan de sluis en waar mogelijk geïntegreerd met het hekwerk vormgeven.
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Referentiebeelden

Monolitisch gebouw

Eenduidig hekwerk sluit zoveel
mogelijk op elkaar aansluiten

Transparant hekwerk

Monolitisch gebouw
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est het isc h p r ogramma van eisen
2

HET LANDSCHAP

Uitgangspunten
•Het landschap is open van karakter met lage vegetatie en weinig bomen;
•Het landschap, de weg en de wegbegeleidende inrichting vormen een eenheid over het hele sluizencomplex.
Uitstraling en ecologie
•De sluiseilanden behouden een natuurlijke uitstraling door groene taluds met onderaan stortstenen en een ronde
beëindiging;
•De ecologische functie van het landschap wordt versterkt met een aangepast beheer. Ingezet wordt op een kruidenen bloemrijke vegetatie;
•Bij het aanbrengen van nieuwe grond wordt er in de toplaag (50cm) schrale grond aangebracht ;
•Over het algemeen dient ervoor te worden gekozen om zo min mogelijk verharding toe te passen. Als in een gebied
nauwelijks ruimte aanwezig is (minder dan 5 m breedte), wordt gekozen voor verharding.
• Toepassen van vleermuisvriendelijke verlichtingsarmaturen, waarbij de uitstraling naar boven en de zijkanten wordt
beperkt
Hoogteverschillen
•Hoogteverschillen zijn zorgvuldig en gedetailleerd vormgegeven;
•Het doel zo veel mogelijk zicht vanuit de weg op het gehele sluiscomplex, inclusief de nieuwe sluis, en op het water
(zowel zeezijde als kanaalzijde) te geven. De weg wordt zo veel als mogelijk op één hoogte aangelegd (het maximale
hoogteverschil tussen de rijbaan en waterkering is aangegeven in naastgelegen kaartbeeld).
•De weg over de koppen van de machine incl. de aansluitingen op de oost-west verbinding mag variëren in
rijbaanhoogte en mag een afwijkende richting (niet parallel) hebben (zie kaartbeeld ter verduidelijking).
Oevers en symmetrie
•Harde kaden krijgen een rechte vormgeving en de groene taluds krijgen een ronde vormgeving
Infrastructuur
•Op de sluiseilanden is sprake van een scheiding tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer in de vorm van een
fiets-/wandelpad en een weg;
•Er wordt één eenduidig profiel toegepast;
•De rijweg is maximaal 6.50 m breed;
•De weg dient zorgvuldig vormgegeven aansluitingen te hebben op maaiveld, waarbij het stijgingspercentage
maximaal 6% is;
•De rijweg en het fiets-/wandelpad zijn van één materiaal. Het verschil ertussen is herkenbaar aan het verschil in
afwerking van het materiaal (d.m.v. een strooilaag) ). De esthetische voorkeur gaat uit naar een verharding in asfalt op
voorwaarde, dat onder een asfalt verharding geen langsliggende kabels en leidingen liggen;
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OGTELIGGING RIJBAAN EN FIETSPADEN - SLUIS MET DUBBELE WATERKERING

de rijbaan ligt op één hoogte en
parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van de
waterkering (8.85+NAP) tot de
rijbaan is 0.25m

max. 0.25 m

de rijbaan ligt op één hoogte en
parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van het
sluisplateau (5.30+NAP) tot de rijbaan
is 0.3m

max. 0.30 m

de rijbaanhoogte mag variëren,
aansluitingen hoeven niet parallel te
lopen - aansluitend hoogteverschil
mag meer dan 1.2m bedragen

Hoogteligging rijbaan en fietspaden – Sluis met enkele waterkering
de rijbaan ligt op één hoogte en parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van de waterkering tot de rijbaan is 0.25m
de rijbaan ligt op één hoogte en parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van het sluisplateau tot de rijbaan is 0.3m

de rijbaan ligt op één hoogte en
parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van de
waterkering (8.85+NAP) tot de rijbaan
is 0.25m

de rijbaanhoogte mag variëren, aansluitingen hoeven niet parallel te lopen de rijbaan ligt op één hoogte en
aansluitend hoogteverschil mag meer dan 1.2m bedragen
parallel aan de oeverlijn max. 1.2 m
het max. hoogteverschil van de

waterkering (8.85+NAP) tot de rijbaan
is 1.20m

max. 0.25 m

de rijbaanhoogte mag variëren,
aansluitingen hoeven niet parallel te
lopen - aansluitend hoogteverschil
mag meer dan 1.2m bedragen

max. 0.25 m

Hoogteligging rijbaan en fietspaden – Sluis met dubbele waterkering
de rijbaan ligt op één hoogte en parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van de waterkering tot de rijbaan is 0.25m
de rijbaan ligt op één hoogte en parallel aan de oeverlijn het max. hoogteverschil van de waterkering tot de rijbaan is 1.20m
de rijbaanhoogte mag variëren, aansluitingen hoeven niet parallel te lopen aansluitend hoogteverschil mag meer dan 1.2m bedragen

Verschil in afwerking materiaal
(asfalt met schelpen)

Groen talud met stortsteen

Inzetten op natuurlijk landschap
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est het isc h p r ogramma van eisen
•Het fiets-/wandelpad en de weg worden bij voorkeur van elkaar gescheiden door een groenstrook, eventueel
gecombineerd met een (overrijdbare) verhoging. Geen toepassing van paaltjes en/of vangrails;
•De positie van fiets- en autoverkeer op de sluisdeur dient door middel van een markering op de weg en/of een
verschil in de afwerking van het materiaal duidelijk gemaakt te worden;
•De weg in oost-west richting dient parallel te worden gesitueerd aan de sluisrichting aangrenzende oeverlijn.
Tevens wordt de weg met zo min als mogelijk afbuigingen ontworpen;
•Bij voorkeur is er sprake van één fietspad aan de zeezijde van de weg voor fietsverkeer in twee richtingen.
•Tussen het fiets-/wandelpad en de hekwerken, muren of andere obstakels is sprake van een minimale afstand van
0,50 meter (berm/schrikstrook). Deze wordt door middel van een eenduidige belijning aangegeven.
Niet-sluisgerelateerde bebouwing
•Niet-sluisgerelateerde bebouwing dient in samenhang te worden ontworpen met het landschap en heeft een
terughoudende uitstraling die zich landschappelijk inpast;
•(Losse) objecten worden uitgevoerd in één materiaalsoort binnen de projectscope.
Afrastering en markering
•De inzet is gericht op het minimaliseren van het aantal afrasteringen/hekwerken. Waar hekwerken noodzakelijk zijn
moet een hoogwaardig, integraal ontworpen hekwerk met een open en vriendelijke uitstraling worden toegepast (het
toepassen van prikkeldraad, punten of haken als overklimbeveiliging is onwenselijk). Liever een hoger hek, dan een
‘agressiever’ hek;
•Er is sprake van een eenduidige afrastering. Dit betekent één type hekwerk dat in verschillende afmetingen en met
verschillende functies kan worden geplaatst;
•Afrasteringen zullen zo veel als mogelijk aan elkaar aansluiten. Versnippering van de afrastering voorkomen;
•Het hekwerk dient transparant te zijn, zodat deze zo min mogelijk invloed heeft op de beleving van het zicht op de
sluizen en de (mega)schepen;
•Markeringen die niet noodzakelijkerwijs op een bord hoeven, worden op de weg aangegeven;
Alle aanduidingen worden met een eenduidig kleurgebruik aangeduid.
(Straat)meubilair
•Alle borden worden zoveel als mogelijk in een rij geplaatst, parallel aan de sluis;
Verschillende borden en palen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in één element (bijvoorbeeld lichtmast +
hekwerk);
•Straatmeubilair wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort (verwantschap) ten behoeve van een
eenduidig en helder beeld. De objecten hebben een industrieel en functioneel karakter en zijn sober en doelmatig
van vorm en behouden hun natuurlijke kleur/uitstraling.
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Referentiebeelden

Weg en fiets-/wandelpad zijn van
elkaar gescheiden en kennen een
verschil in afwerking bijv. met een
overrijdbare rand.

Markeringen zoveel mogelijk op de
weg en niet op een bord

Voorbeeld bebording zoals het niet
moet
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landschap

4 he t sluizen c omple x
est het isc he r i c h tlijnen

est het isc he r i c h tlijnen
1

	DE MACHINES

Uitgangspunten
•Elke sluis is een weerspiegeling van een tijdsperiode in de sluizenbouw. De onderlinge verschillen tussen de sluizen is
waardevol en dient gehandhaafd te blijven;
•Bij renovatie of vernieuwing van de bestaande sluizen is het wenselijk te onderzoeken in welke mate het
oorspronkelijke karakter hersteld kan worden en/of versterkt kan worden;
•De gemeentelijke monumenten blijven behouden. De monumenten dragen bij aan de uitstraling van het
sluizencomplex en versterken de tijdsgeest van de sluizenbouw. Indien monumenten een belemmering vormen voor de
aanleg/het functioneren van de nieuwe zeesluis of voor zwaarwegende nautische belangen, wordt eerst gezocht naar
alternatieven (zoals verplaatsing). Indien deze alternatieven geen oplossing bieden, komt compensatie in beeld waarbij
het verlies van een cultuurhistorische waarde wordt gecompenseerd (bijvoorbeeld in de vorm van een extra investering
in de ruimtelijke kwaliteit/recreatieve aantrekkingskracht van het sluizencomplex).
Materialisatie
•Het functionele en eigentijdse karakter wordt benadrukt door het gebruik van stoere en robuuste materialen die
aansluiten bij het karakter en de uitstraling van de sluis.
Sluisgerelateerde bebouwing en objecten
•Functionele en technische gebouwen zijn ondergeschikt aan de uitstraling van de sluis en mogen geen afbreuk doen
aan het historische karakter. Zij kennen een ingetogen en doelmatige materialisatie die aansluit bij die van de sluis;
•Losse objecten en elementen op de sluis worden zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort (verwantschap) ten
behoeve van een eenduidig en helder beeld. Zij sluiten aan/passen bij de vormgeving en uitstraling van de sluis;
•Indien de veiligheidseisen rondom de sluizen het toelaten, is het mogelijk voormalige sluisgebonden bebouwing een
recreatieve functie te geven (zoals informatiepunt, zichtlocatie of horecagelegenheid). Het karakter en de uitstraling
van deze bebouwing blijft behouden. De uitstraling van de nieuwe functie is ingetogen en ondergeschikt aan die van de
sluis.
Symmetrie
•De kenmerkende symmetrie van de sluishoofden blijft behouden.
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Referentiebeelden

Het functionele en eigentijdse karakter van een sluis wordt benadrukt
door het gebruik van stoere en robuuste materialen.

Functionele sluisgebonden gebouwen passend bij de stijl van de sluis

Open doorzichtige afrastering
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Afrastering en markering
•De inzet is gericht op het minimaliseren van het aantal afrasteringen/hekwerken. Bij vervanging van hekwerken of
het plaatsen van nieuwe hekwerken wordt aangesloten bij de gekozen afrastering van de nieuwe zeesluis;
•Afrasteringen zullen zo veel als mogelijk op elkaar aansluiten. Versnippering van de afrastering voorkomen;
•Het hekwerk dient transparant te zijn, zodat deze zo min mogelijk invloed heeft op de beleving van het zicht op de
sluizen en de (mega)schepen;
•Alle aanduidingen en markeringen worden met een eenduidig kleurgebruik aangeduid en voldoen aan wettelijke
regelgeving.
Verlichting
•Indien bestaande verlichting op het complex vervangen moet worden, zal de nieuwe verlichting aansluiten aan de
gekozen verlichting van de nieuwe sluis.
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Referentiebeelden

Losse objecten en elementen op de sluis worden zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort.
Zij sluiten aan/passen bij de vormgeving en uitstraling van de sluis

Elke sluis heeft zijn eigen karakter en identiteit.
Daar moet bij worden aangehaakt

Ook in verlichting is de sluis goed
herkenbaar (foto: Michel Hensen)
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est het isc he r i c h tlijnen
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	HET LANDSCHAP

Uitgangspunten
•Het bestaande landschap met een open karakter met lage vegetatie en weinig bomen blijft behouden;
•Het landschap, de weg en de wegbegeleidende inrichting vormen een eenheid over het hele sluizencomplex. Deze
eenheid blijft behouden en bij aanpassingen waar mogelijk verbeterd;
•Bebouwing wordt zoveel mogelijk beperkt;
•Op het sluizencomplex is ruimte voor ontmoetingspunten voor recreanten en andere gebruikers. Hier liggen kansen
om de unieke geschiedenis van het sluizencomplex uiteen te zetten door het plaatsen van informatieborden en
zitgelegenheden op zichtlocaties;
•Nieuwe ontwikkelingen houden rekening met het meer kleinschalige karakter van de eilanden en sluizen ten zuiden
van de nieuwe zeesluis en met het meer grootschalige karakter van de eilanden en sluizen ten noorden ervan.
Uitstraling en ecologie
•De sluiseilanden behouden een natuurlijke uitstraling door groene taluds met onderaan stortstenen en een ronde
beëindiging;
•Over het algemeen dient ervoor te worden gekozen om zo min mogelijk verharding toe te passen. Als in een gebied
nauwelijks ruimte aanwezig is (minder dan 5 m breedte), wordt gekozen voor verharding;
•Het soortenarme en monotone graslandschap wordt omgevormd tot een bloem- en kruidenrijk grasland. Door
aanpassing van het beheer krijgt het complex een grotere diversiteit aan flora en fauna en wordt de ecologische
verbinding met de omgeving versterkt.
•Bij het aanbrengen van nieuwe grond wordt er in de toplaag (50cm) schrale grond aangebracht ;
• Toepassen van vleermuisvriendelijke verlichtingsarmaturen, waarbij de uitstraling naar boven en de zijkanten wordt
beperkt
Hoogteverschillen
•Hoogteverschillen zijn zorgvuldig en gedetailleerd vormgegeven;
•Er is op verschillende plekken vanaf de eilanden zicht over de sluizen en op het water aan de zeezijde. Een deur of
doorgaande muur bij de machine of een doorgaande wal in het landschap mag op deze plekken maximaal 1.20 meter
boven de rijbaan uitsteken.
Oevers en symmetrie
•De sluiseilanden dienen symmetrisch vormgegeven te worden, tenzij nautische vereisten zich daartegen verzetten;
•Harde kaden krijgen een rechte beëindiging en de groene taluds krijgen een ronde beëindiging.
Infrastructuur
•Op de sluiseilanden is sprake van een scheiding tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer in de vorm van een fiets-/
wandelpad en een weg;
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Referentiebeelden

Overzicht stapstenen Fort-eiland en westelijke landtongen

Ronde beëindiging landtong

Groen talud met stortsteen

Kruidenrijk grasland
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est het isc he r i c h tlijnen
•Over het gehele sluizencomplex bestaat het wegprofiel zoveel als mogelijk uit het gebruik van één materiaalsoort
voor de fiets-/wandelpaden en voor de weg. De infrastructuurlijnen dienen door hun eenduidige uitstraling een
samenhangend geheel te vormen;
•De rijweg en het fiets-/wandelpad zijn van één materiaal. Het verschil tussen het fiets-/wandelpad en de weg is
herkenbaar aan het verschil in afwerking van het materiaal (d.m.v. een strooilaag); De esthetische voorkeur gaat uit
naar een verharding in asfalt op voorwaarde, dat onder een asfalt verharding geen langsliggende kabels en leidingen
liggen.
•De afstand tussen fiets-/wandelpad en de weg mag variëren per eiland, maar dient op het eiland eenduidig
doorgevoerd te worden. Ingezet wordt op een minimale breedte van 1 meter. De materialisatie van deze schrikstrook
is bij voorkeur gelijk aan het omliggende landschap (bloemrijk grasland). Ten behoeve van de scheiding van het fiets-/
wandelpad en de weg kan gebruikt gemaakt worden van (overrijdbare) verhoging. Er wordt geen gebruik gemaakt
van vangrails, paaltjes en of andere objecten/obstakels;
•De weg dient parallel te worden gesitueerd aan de sluisrichting. Tevens wordt de weg met zo min mogelijk
afbuigingen ontworpen;
•Bij voorkeur is er sprake van een fietspad van 3,50 meter breed aan de zeezijde van de weg voor fietsverkeer in
twee richtingen.
•Tussen het fiets-/wandelpad en hekwerken, muren of andere obstakels is sprake van een minimale afstand van 0,50
meter (berm/schrikstrook).
Niet-sluisgerelateerde bebouwing
•De veelheid aan losse objecten, opslagplaatsen, werkplaatsen en gebouwtjes wordt teruggebracht en krijgen een
eenduidige uitstraling (één familie). Dat wil zeggen dat zij overeenkomen in materiaal, vormgeving en/of kleurgebruik.
•Dit ten behoeve van de overzichtelijkheid van het sluizencomplex voor de gebruiker en de aantrekkelijkheid van het
sluizencomplex voor de bezoeker;
•Niet-sluisgerelateerde bebouwing dient in samenhang te worden ontworpen met het landschap van de eilanden en
heeft een terughoudende, doelmatige uitstraling en past zich landschappelijk in.
Afrastering en markering
•De inzet is gericht op het minimaliseren van het aantal afrasteringen/hekwerken. Bij vervanging van hekwerken of
het plaatsen van nieuwe hekwerken wordt aangesloten bij de gekozen afrastering van de nieuwe zeesluis;
•Afrasteringen zullen zo veel als mogelijk op elkaar aansluiten. Versnippering van de afrastering voorkomen;
•Markeringen die niet noodzakelijkerwijs op een bord hoeven, worden op de weg aangegeven;
•Alle aanduidingen worden met een eenduidig kleurgebruik aangeduid. Alle andere toe te passen materialen (niet
onderdeel uitmakend van markeringen) behouden hun natuurlijke kleur/uitstraling.
(Straat)meubilair
•Alle borden worden zoveel als mogelijk in een rij geplaatst, parallel aan de sluis;
•Verschillende borden en palen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in één element (bijvoorbeeld lichtmast +
hekwerk);
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Referentiebeeld

Zoveel mogelijk combineren afrastering met verlichting
•Straatmeubilair wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort (verwantschap) ten behoeve van
een eenduidig en helder beeld. De objecten hebben een industrieel en functioneel karakter en zijn sober en
doelmatig van vorm.
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